Douane
Belastingdienst

Aanvraag

Vergunning vrijstelling
verbruiksbelasting
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan: een Vergunning vrijstelling verbruiks
belasting. Met deze vergunning mag u alcoholvrije dranken
ontvangen met vrijstelling van verbruiksbelasting.
Aard en administratie van uw bedrijf
Beschrijf in een bijlage bij deze aanvraag de aard en administratie
van uw bedrijf. In die beschrijving meldt u hoe uw administratie is
georganiseerd. U meldt ook hoe u in uw administratie aantekent
of gaat aantekenen:
– de ontvangst van alcoholvrije dranken
– hoe u alcoholvrije dranken maakt (receptuur)
– de alcoholvrije dranken die u maakt
– de niet-verbruiksbelastinggoederen die u maakt

1
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Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte?
Ga dan verder op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam
en handtekening.
Terugsturen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier
met de bijlagen terug naar:
Belastingdienst / Douane
Postbus 3070
6401 DN  Heerlen

Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam volgens uittreksel
Kamer van Koophandel			
Vestigingsadres
Postcode en plaats					
Postbus	
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					

Faxnummer		

E-mail / website van uw bedrijf
Adres waar uw administratie 
wordt gehouden
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IBAN (rekeningnummer)
Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

1c

RSIN								

1d

Btw-identificatienummer			

N L										B

*121000601*
1 2 1 0 0 0 6 0 1

12 100 06 01

ACC 100 - 1Z*6FOL 

Tenaamstelling

02 van 02

1
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Gegevens aanvrager (vervolg)
Naam contactpersoon voor
de Douane
Functie
Telefoonnummer					
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Goederen

Welke alcoholvrije dranken 		 Geef de soort goederen aan en de hoeveelheid die u per jaar verwacht te ontvangen
verwacht u te ontvangen?
										Hoeveelheid per jaar
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Vruchtensap 					

liter

Groentesap 					

liter

Mineraalwater 				

liter

Limonade 					

liter

Aantal zendingen
Hoeveel zendingen verwacht
u per jaar te ontvangen?				
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Bestemming goederen
Geef duidelijk aan waarvoor
u de betrokken goederen
gaat gebruiken

	
	
5
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Adres goederen
Adres waar u de goederen
ontvangt
Postcode en plaats					
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Adres waar u de goederen
ontvangt
Postcode en plaats					
Ondertekening
Naam
Functie
Plaats
Datum								
–
–
Handtekening
																				Schrijf binnen
Aantal bijlagen						
									het vak
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